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Sykkel-medlemsmøte 25. november 2021 kl. 16 – 

17.30 

Tilstede:  

Aron Halonen, Johannes og Runar Kokko, Kjell Magne Iversen, Ingvar D. og Lise Johansen, 

Ole Henrik Somby, Eirik og Per Torleiv Ravna, Monica Balto Anti, og Synnøve Solbakk. 

Tema for møtet er sykkeltilbud til barn og unge neste år:  

 

Sykkelaktiviteter for barn og unge - Sykkellek/karusell og terrengsykling  
Oppsummert fra årets sesong: Det har vært arrangert sykkelek/karusell for barn tre ganger på 

våren og høsten; anna hver onsdag; 19. mai, 2. og 16. juni, 26. august, 8. og 22. september.  

Det har vært 15-40 deltakere hver gang, hvorav 6-12 på terrengsykling. Totalt har 64 barn 

vært innom tilbudet på våren og 48 på høsten.  

4 av 6 sykkelkaruseller ble arrangert på rulleskibanen og 2 i ny-boligfeltet.  

Aktivitetsledere: PT, Kjell Magne, Ingvar og Synnøve samt Stein på terrengsykling.  

Kommende sesong: Det er ønske om både ukentlig sykkellek for de yngste og terrengsykling 

for rekrutter (9/10-14/15 år), og da prøver vi å få det til fra midten av mai/når det blir bart og 

frem til skoleferien og fra august; 6 ganger på våren og på høsten. Sted: Utenfor 

skolene/hallene i Tanabru.  

Aktivitetsledere for sykkellek: Fortrinnsvis foreldre etter en turnusordning. Sykkelgruppa 

lager opplegg og turnusliste.  

Trenere for terrengsykling: Stein Joks og Ole Henrik Somby anna hver uke.  

 

Sykkelsamling for barn 7-14 år 

Det tas også sikte på å arrangere en sykkelsamling for de yngste (7-14 år), fortrinnsvis i 

Harstad sykkelpark Himmelsprett-helga, 26.-29. mai 2020. Klubben dekker for reise og 

opphold iht regler for dekning av utgifter til konkurranser og samlinger.  

Oppfølging: Kjell-Magne følger opp med Harstad CK (evt anna anlegg) og lager opplegg i 

samråd med sykkelgruppa. 

 

Aktuelle ritt med aldersbestemte klasser  
Sirbmá IL vil arrangere to rittarrangementer neste år med aldersbestemte klasser:  

 Rundbane/terrengritt i Tanabru: Sirma Open XC lørdag 4. juni (fra 9/10 år) 

 Polaris Grand Prix (PGP) landeveisritt i Sirma 18. -19. juni: Lørdag 18.juni 

tempo/enkeltstart (fra 8 år) og søndag 19. juni fellesstart/gateritt for barn (alle barn 

kan delta) 
 

https://harstadsykkelpark.no/
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Andre aktuelle ritt:  

 Terrengritt i Sandnes, Sør-Varanger lørdag 11. juni. 

 Savkadasrittet (terreng) i Karasjok søndag 26. juni?  

 Landeveisritt i Luosto/Sodankulä/Rovaniemi i Finland 2.-3. juli? 

 OffroadFinnmark junior-ritt i Alta lørdag 23. juli  

 SkaidiXtreme (terreng) fredag 2. september 11-16 år, lørdag 3. septemter 0-10 år 

 

Sykkelgruppa legger ut aktuelle ritt i 2022 på nettsiden. 

 

NB! Før fylte 13 år kan barn delta i orgainsert aktivitet (treninger, samlinger, ritt) i idrettslag 

uten lisens og klubbtilhørighet iht. barneidrettsbestemmelsene. Fra fylte 13 år må man ha 

lisens (forsikring) for å delta på ritt, og dermed også klubbtilhørighet. Lisens dekker også 

egen-trening. 

 

Klubben dekker for alle startkontingenter, reise og opphold for deltakelse i ritt for lagets 

medlemmer iht regler for dekning av utgifter, se punkt 1 og 2.  
 

Anna info – Utlån rekrutteringssykler, støtte til kjøp av sykkel og sykkelklær 

 
Klubben har rekrutteringssykler til utlån, både landeveissykler og terrengsykler, se punkt 6 i 

reglementet. Ta kontakt med Kjell-Magne Iversen, tlf. 95426309, for utlån av sykler.  

 

Klubben bidrar med støtte til kjøp av sykkel for aktive under 20 år med inntil 50% av 

kjøpesummen og max. kr. 5.000. Se punkt i 4 i regler for dekning av utgifter. Søknad med 

kvittering sendes til sirmaidrettslag@hotmail.com  

 

Vi åpner nettbutikken for bestilling av klubb-klær i januar 2022. Aktive/foreldre bestiller og 

betaler selv for bestilte klær. Barn som deltar på min. 1 ritt i løpet av en sesong får refundert 

for 1 skjorte, evt klær inntil kr. 500, se punkt 7 i regler for dekning av utgifter. Nederst på 

(nett)siden (link ovenfor) finnes også skjema for refusjons av diverse utlegg 

(startkontingenter, reiser mv). 

 

Skjema for innsending av regning for diverse utlegg sendes til sirmaidrettslag@hotmail.com.   

 
 

http://www.sirbma.no/web/index.php?bajitsladja=16&bajitvsladja=16&giella1=nor
http://www.sirbma.no/web/index.php?bajitsladja=19&giella1=nor
http://www.sirbma.no/web/index.php?bajitsladja=19&giella1=nor
http://www.sirbma.no/web/index.php?bajitsladja=19&giella1=nor
mailto:sirmaidrettslag@hotmail.com
http://www.sirbma.no/web/index.php?bajitsladja=19&giella1=nor
mailto:sirmaidrettslag@hotmail.com

